OORDEEL OF BELOFTE?
„Daarom heeft God Hem ook bovenmate
verhoogd en heeft Hem een Naam
geschonken boven alle naam, opdat in de
Naam van Jezus zich zou buigen elke knie
van hen die in de hemel, en die op de
aarde, en die onder de aarde zijn, en elke
tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere
is, tot heerlijkheid van God de Vader“.
Filippenzen 2:9-11 (Gevangenisbrief)

De Leer van de Alverzoening
●

●

●

Géén vrucht. Niemand komt door deze leringen tot geloof in
Christus Jezus. Kol. 1:6 „en het draagt vrucht“. Waar zijn de
vruchten van deze leer als in: bekering van ongelovigen?
Het leidt tot scheuring, verdeeldheid, afval van geloof, verlaten
van gemeenten, het splijten van gezinnen.
Fil. 2:2 „maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u
eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één
van gevoelen“;
Toegang tot God is er alleen door Christus zo zegt ondermeer
Efeze 3:12 en wel door geloof: „de toegang met vertrouwen,
door het geloof in Hem“ waardoor we huisgenoten van God
worden - Ef. 3:18-19.

De Leer van de Alverzoening
●

Gelovigen worden verzegeld met de Heilige Geest, die het
onderpand is voor wat gaat komen: de erfenis.
„verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,Die het onderpand
is van onze erfenis“ - Ef. 1:11, 13,14.
Een ongelovige heeft deze verzegeling nimmer ontvangen en
zal deze ook niet ontvangen wanneer hij of zij in ongeloof sterft.
Dit is namelijk iets wat alleen een mens in deze huidige wereld en
toestand kan ontvangen.. Wanneer straks Christus „alles in allen“
is, is dat immers niet meer nodig. Zonder onderpand géén erfenis!

●

Redding, zaligmaking, is door het geloof: „uit genade bent u zalig
geworden, door het geloof“ – Ef. 2:8-9.

De Leer van de Alverzoening
●

Blijven in het geloof, een opdracht. We moeten ons niet
laten afbrengen van het Evangelie „om u heilig en
smetteloos en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u
tenminste in het geloof blijft [..] en u niet laat afbrengen
van de hoop van het Evangelie“ - Kol. 1:21-23.
Zonder geloof is er géén hoop. Nu niet, later niet.

●

De mens wordt levend gemaakt door de wedergeboorte.
Mensen zijn namelijk al (geestelijk) dood: „En Hij heeft u,
toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden
zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u
al uw overtredingen te vergeven“ - Kol. 2:12-14.

De Leer van de Alverzoening
De leer van de alverzoening is een grove leugen die er toe leidt
dat mensen in de dood blijven. Zij zullen door deze leer nimmer
Christus leren kennen. Het verleidt gelovigen tot passiviteit,
scheuring, ruzies, ontkenning van het werk van Christus aan het
kruis (terwijl geclaimd wordt dat het werk van Christus juist groter
zou worden gemaakt).
Fil. 2:9-11 vinden we ook in Romeinen: „Want er staat geschreven:
Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich
buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons
voor zichzelf rekenschap geven aan God“ (Rom. 14:10-12). Dit is
de opstanding van de doden „die het goede gedaan hebben, tot de
opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben, tot de
opstanding der verdoemenis.“ (Joh. 5:28,29)

De Leer van de Alverzoening
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen
die boven zijn, waar Christus is (..) u bent gestorven en uw
leven is met Christus verborgen in God (vgl. Kol. 3:1-4).
Door de leer van de Alverzoening onthoudt men dit aan
anderen: de Wedergeboorte! Jezus zei tegen Nicodemus
(Joh. 3:3) „Ténzij iemand wederom geboren wordt“! Men leert
echter dat dit niet noodzakelijk is omdat er een zogenaamde
tweede kans zal komen.. Het is een lering van demonen,
waarvoor de Apostel Paulus waarschuwde:
„..in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van
het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten
en leringen van demonen“ (1 Timoteüs 4:1).

OORDEEL OF BELOFTE?
„opdat in de Naam van Jezus zich zou
buigen elke knie..“ Filippenzen 2:9-11.
Paulus doet hier geen belofte maar spreekt een
óórdeel uit; zij die niet geloofd hebben zullen buigen
omdat zij móeten buigen en erkennen: „Ja, Hij is
inderdaad Heer“: de Machthebber over Hemel en
aarde. Maar omdat zij Hem niet erkend hebben is het
gevolg dat zij in de buitenste duisternis zullen
moeten verblijven. Wie dit loochent, loochent de
woorden van Jezus zelf.

